ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 118/04.05.2017
privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 5 alin. 1, art. 6 alin. 1 si art. 25 din Legea 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, modificată și completată ulterior;
- art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al situatiilor
de urgenta;
- art. 8, art. 9, art. 12, art. 18 si art. 19 din Anexa 1 la Normele privind organizarea si
asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta, aprobate prin O.M.A.I.
nr.1184/2006;
- art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborat cu art. 63 alin. (5) lit. b) şi art.
64 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţia
publică locală nr. 215/2001, republicată si modificata ulterior;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă Planul de evacuare in situatii de urgenta la nivelul comunei Frecatei,
judetul Tulcea, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Orice alte reglementări referitoare la Planul de evacuare in situatii de urgenta la
nivelul comunei Frecatei, judetul Tulcea, se abrogă începând cu data de la care prezenta
hotărâre produce efecte.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, primarului comunei Frecatei, persoanei
desemnate ca sef SVSU, precum si Institutiei Prefectului – judetul Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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